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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 30 januari 2016. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk, J. Verhoef (D66); M. Boessenkool, F. van Vliet 
(GroenLinks); R. Post, E. Dieleman (Sociaal Lokaal Den Helder); A. Pruiksma (PvdA); C. Bazen,  
B. van Rijswijk (CDA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk (VVD); T. Faas,  
W.J. van Donkelaar (ChristenUnie); C. van Driesten, M. Driehuis (Vrije Socialisten), M. Ram, H. Mooijman 
(Fractie Vermooten); J. Vorstman, P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:   P.R. Reenders 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  O. Wagner  
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Workshop Omgevingswet. 
 Het onderwerp wordt kort ingeleid door wethouder Wagner. 

Vervolgens geeft de heer I. Zwier van de afdeling Ruimte en Economie aan de hand van een 
presentatie uitleg over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingswet en gaat daarbij 
nader in op drie instrumenten: de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. 
De omgevingsvisie en het omgevingsplan dienen te zijner tijd beide door de raad te worden 
vastgesteld. Voor de raad is het van belang de ambities en ontwikkelmogelijkheden integraal te 
benaderen en in genoemde documenten vast te leggen, maar ook om te bepalen welke rol de 
gemeenteraad voor zichzelf ziet weggelegd. Om dit enigszins te verlevendigen wordt de commissie 
verdeeld in twee groepen: de eerste groep gaat in discussie over de visie op Huisduinen en de 
tweede groep gaat het cultureel erfgoed nader beschouwen. De discussies zijn voorts plenair 
samengevat door de ambtelijke gespreksleiders. 
Voor de vergadering van deze commissie op 6 maart 2017 wordt de startnotitie Omgevingswet ter 
advisering voorgelegd.  
Afgesproken is dat de presentatie digitaal wordt verspreid. 
 

5. Stand van zaken stadsvernieuwing. 
Er zijn geen mededelingen gedaan. 

  
6. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.30 uur). 


